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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

Rainer Wieland alelnök, az intézményközi magas szintű munkacsoport elnöke 2013. december 
19-i levele Martin Schulz, az Európai Parlament elnöke részére 
 

Fordítás 

Tisztelt Elnök Úr! 

Az átláthatósági nyilvántartás felülvizsgálatával foglalkozó, a Bizottsággal közösen létrehozott 
magas szintű intézményközi munkacsoport – az Elnökségtől 2013. június 10-én kapott 
megbízatásának megfelelően – 2013. december 12-én lezárta tanácskozásait.  

A munkacsoport elnökeként örömmel számolok be az Elnökségnek, és nyújtom be több olyan 
következtetés és az átláthatósági megállapodásról szóló intézményközi megállapodáshoz készült 
módosítás tervezetét, amelyek összességében a munkacsoport tagjainak egyhangú támogatását 
élvezik. Ehrenhauser úr, aki független képviselőként megfigyelői minőségben vett részt a 
munkacsoportban, tartózkodott.  

Az elfogadott csomag, amelynek e levél és a javasolt állásfoglalás tartalma hivatalos részét 
képezi, alapvetően három részből áll:  

• a nyilvántartás eddigi sikerének elismerése;  

• a kötelező nyilvántartás jövőbeli létrehozása iránti európai parlamenti elkötelezettség 
megerősítése; 

• a jelenlegi rendszer tökéletesítésére irányuló, a munkacsoporton belül a Bizottsággal 
folytatott megbeszélések során kialakult konkrét javaslatok. 

Az átláthatósági nyilvántartás működésének ellenőrzése során a munkacsoport tagjai üdvözölték a 
nyilvántartás által az érdekcsoportok érintett képviselőinek lefedettsége – amely jelenleg a becslések 
szerint valamennyi érintett üzleti jellegű szervezet 75%-ára és a Brüsszelben működő nem 
kormányzati szervezetek 60%-ára terjed ki – terén az elmúlt két évben elért eredményeket. 
Elismerték ugyanakkor, hogy két évvel létrehozása után szükség van a nyilvántartás működésének 
és minőségének további javítására, különösen a nyilvántartásba vételi követelmények és ezek 
nyomon követése tekintetében. 

A kötelező átláthatósági nyilvántartás jövőbeli létrehozása tekintetében a két intézmény jogi 
szolgálatainak jogi véleménye alapján megállapítást nyert, hogy a jelenlegi európai uniós jog nem 
biztosít szilárd jogalapot a lobbisták kötelező nyilvántartásba vételéhez.  

A munkacsoport megállapította, hogy miután az EUMSZ 298. cikkének (2) bekezdése kizárólag az 
EU igazgatására vonatkozik, nem alkalmazandó az intézmények tagjaira vagy az Unió jogalkotási 
tevékenységeire. Az EUMSZ 352. cikke ugyanakkor megteremti a jogalapot, de a követendő 
jogalkotási eljárás egyhangú határozatot ír elő a Tanácsban, és csak egyetértést követel meg a 
Parlament részéről. 

Tekintettel a nehéz helyzetre, a munkacsoport EP által delegált tagjai úgy vélik, hogy az 
átláthatósági nyilvántartás felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot tárgyaló európai parlamenti 
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álláspontnak amellett, hogy meg kell erősítenie és meg kell újítania a kötelező nyilvántartás 
bevezetését szorgalmazó korábbi határozatait, meg kell fogalmaznia azt a határozott elvárást, hogy a 
Bizottság kezdeményezzen politikai fellépést egy új, az EUSZ 352. cikknél megfelelőbb jogalap 
létrehozására a kötelező nyilvántartás bevezetése érdekében. 

Amennyiben a Bizottság nem képes e célt elérni, az EP állásfoglalásának arra kell felszólítania a 
Bizottságot, hogy 2016 végéig a jelenleg hatályos jogalap alapján nyújtson be javaslatot a kötelező 
nyilvántartás bevezetésére. Mindenesetre legkésőbb 2017 végére elő kellene irányozni az 
átláthatósági nyilvántartás további értékelését. 

Addig is a munkacsoport egy sor fontos ösztönző intézkedés bevezetését javasolja annak érdekében, 
hogy fokozza az átláthatósági nyilvántartás elfogadottságát, és tovább ösztönözze a szervezeteket, 
hogy nagy számban vetessék magukat nyilvántartásba.  

A Bizottság esetében ilyen ösztönzők lehetnének: 

• nyilvános konzultációk elindításakor a nyilvántartásba vetteknek nyújtott tájékoztatással 
kapcsolatos intézkedések;  

• szakértői csoportokra és egyéb tanácsadó testületekre vonatkozó intézkedések;  

• egyedi levelezési listák vagy az intézmény általi védnökség.  

A munkacsoport üdvözölte a Bizottság azon nyilatkozatát, hogy célzott konzultációik céljaira a 
jövőben kizárólag a nyilvántartásba vett szervezeteket veszik figyelembe. 

A Parlament esetében ezek az ösztönző intézkedések többek között az alábbiak nyilvántartásba 
vételhez kötését foglalhatják magukban: 

• az EP épületeihez, képviselőihez és személyzetéhez való hozzáférés további 
megkönnyítése;  

• események megszervezésének vagy társrendezésének engedélyezése a Parlament 
épületeiben;  

• megkönnyített információátadás, többek között egyedi levelezési listák;  

• részvétel felszólalóként a bizottsági meghallgatásokon; 

• intézményi védnökség. 

E szempontból a nyilvántartásba vételre jogosult de nem regisztrált szervezetekkel való kapcsolatok 
a Szerződések és a jogállamiság elvei tiszteletben tartásához szükséges mértékre korlátozhatók, és az 
igazgatási szolgálatok utasíthatók arra, hogy ennek megfelelően járjanak el. 

Szeretném hangsúlyozni, hogy ezen ösztönző intézkedések támogatásával az Elnökség tagjai 
kötelezettséget vállalnak arra, hogy a későbbiekben ennek megfelelően módosítják a hatályos 
elnökségi határozatokat1. Egyéb adminisztratív szabályok felülvizsgálatára is szükség lehet.  

                                                 
1 Az esetlegesen módosítást igénylő elnökségi határozatok többek között a következők: 
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Végül a munkacsoport EP által delegált tagjai javasolják az Elnökségnek, hogy szólítsa fel az 
Alkotmányügyi Bizottságot arra, hogy az intézményközi megállapodás Elnökség által támogatott 
módosításai alapján készítsen az eljárási szabályzat intézményközi megállapodásokra vonatkozó 
127. cikkén alapuló és még a jelenlegi jogalkotási ciklusban a plenáris ülés elé terjesztendő jelentést 
az átláthatósági nyilvántartás felülvizsgálatáról annak biztosítása érdekében, hogy az az új 
jogalkotási ciklusban hatályba léphessen.  

Ennek a jelentésnek az intézményközi megállapodás módosításai mellett – egyéb kérdések között – 
a kötelező nyilvántartás jövőbeli bevezetésére való felkészülésként és annak előkészítéseként 
különös figyelmet kell fordítania arra, hogy használható és általánosan elfogadott 
fogalommeghatározásokat találjon olyan, még nem definiált fogalmakra, mint az „érdekképviselők” 
és a „nem megfelelő magatartás”. Emellett ugyanebből a szempontból foglalkozni kell az egyes 
szabályozott szakmák (például az ügyvédek) titoktartási szabályaira vonatkozó nemzeti 
jogszabályokkal való lehetséges összeférhetetlenségekkel is, figyelembe véve, hogy a munkacsoport 
üdvözölte az elnök által javasolt, további vizsgálatot igénylő átmeneti megoldást. 

Végezetül a munkacsoport – megbízatásának megfelelően – benyújtja az Elnökségnek az 
átláthatósági megállapodásról szóló intézményközi megállapodás szövegét érintő részletes 
módosítások csatolt tervezetét. Ezennel felkérjük az Elnökséget, hogy tegye meg a szükséges 
lépéseket annak érdekében, hogy mielőbb lezárja az intézményközi megállapodás felülvizsgálatára 
irányuló, a nyilvántartás működésének javítását és szerepének hosszú távú fokozását célzó 
folyamatot. 

Bármilyen további felvilágosításért készséggel állok rendelkezésére. 

(Záróformula és aláírás) 

 
Melléklet:  
Az intézményközi megállapodáshoz benyújtott módosítástervezetek 
 

                                                                                                                                                             
- Az Európai Parlament védnökségére vonatkozó szabályok (az Elnökség 1997. július 9-i, 2013. április 15-én 
módosított határozata) 
- Útmutató az Európai Parlament tisztviselőinek és alkalmazottainak kötelezettségeihez (az Elnökség 2008. július 7-i 
határozata) 
- A biztonságra vonatkozó szabályok (egységes szerkezetbe foglalta az Elnökség 2004. május 3-i határozata) 
- A nyilvános meghallgatásokra vonatkozó szabályzat (az Elnökség 2003. június 18-i határozata, utoljára módosítva 
2012. november 19-én) 
- Az Európai Parlament helyiségeinek külső felhasználóira vonatkozó szabályzat (az Elnökség 2000. március 14-i 
határozata) 
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AZ ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁS FELÜLVIZSGÁLATÁVAL FOGLALKOZÓ MUNKACSOPORT ÁLTAL 2013. DECEMBER 12-ÉN 
ELFOGADOTT IDEIGLENES SZÖVEGTERVEZET A MEGÁLLAPODÁS LEHETSÉGES MÓDOSÍTÁSAIVAL 

 
 

Jelenlegi szöveg Javasolt módosítások 
Megállapodás az Európai Parlament és a Bizottság között 

egy átláthatósági nyilvántartás létrehozásáról 

az Európai Unió politikáinak kialakításában és végrehajtásában 
közreműködő szervezetek és független személyek részére 

Megállapodás az Európai Parlament és a Bizottság között 

egy átláthatósági nyilvántartásról 

az Európai Unió politikáinak kialakításában és végrehajtásában 
közreműködő szervezetek és független személyek részére 

Az Európai Parlament és az Európai Bizottság („a felek”), 
 
tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 11. cikke 
(1) és (2) bekezdésére, az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és 
különösen annak 295. cikkére, valamint az Európai Atomenergia-közösséget 
létrehozó szerződésre (a továbbiakban együttesen: „a Szerződések”), 
 
mivel az európai politikai döntéshozók nem a civil társadalomtól elszigetelten 
végzik munkájukat, hanem nyitott, átlátható és rendszeres párbeszédet 
folytatnak az érdekképviseleti szervezetekkel és a civil társadalommal, 
 
A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODNAK MEG: 
 
 

Változatlan 
 

I. Az átláthatósági nyilvántartás létrehozása 
 

I. Az átláthatósági nyilvántartás felülvizsgálata 
 

1. A felek az átláthatóságra vonatkozó kötelezettségvállalásukkal 
összhangban megállapodnak abban, hogy az uniós politikák kialakításában és 

1. A felek az átláthatóságra vonatkozó kötelezettségvállalásukkal 
összhangban megállapodnak az uniós politikák kialakításában és 
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végrehajtásában közreműködő szervezetek és független személyek 
nyilvántartása és ellenőrzése céljából közös „átláthatósági nyilvántartást” (a 
továbbiakban: „a nyilvántartás”) hoznak létre, és gondoskodnak annak 
vezetéséről. 

végrehajtásában közreműködő szervezetek és független személyek 
nyilvántartása és ellenőrzése céljából 2011 júniusában létrehozott közös 
„átláthatósági nyilvántartás” (a továbbiakban: „a nyilvántartás”) 
felülvizsgálatáról. 

II. A nyilvántartás elvi alapjai 
 

II. A nyilvántartás elvi alapjai 

2. A nyilvántartás létrehozása és vezetése az Európai Parlament által 1996-
ban és az Európai Bizottság által 2008 júniusában felállított és elindított 
meglévő nyilvántartási rendszerekre épül, figyelembe véve az Európai 
Parlament és az Európai Bizottság vonatkozó közös munkacsoportja által 
végzett munkát, valamint az időközben szerzett tapasztalatokra és az érintett 
szereplőktől gyűjtött – az „Európai átláthatósági kezdeményezés: az 
érdekképviseleti nyilvántartás egy év elteltével”1 című, 2009. október 28-i 
európai bizottsági közleményben ismertetett – visszajelzésekre tekintettel tett 
kiigazításokat is. Ez a megközelítés nem befolyásolja és nem ítéli meg előre 
az Európai Parlamentnek az EU intézményei mellett működő 
érdekképviseletek (lobbisták) tevékenységi keretének fejlesztéséről szóló, 
2008. május 8-i állásfoglalásában2 kifejezésre juttatott céljait. 
 

2. A nyilvántartás létrehozása és vezetése nem befolyásolja és nem ítéli meg 
előre az Európai Parlamentnek az EU intézményei mellett működő 
érdekképviseletek (lobbisták) tevékenységi keretének fejlesztéséről szóló, 
2008. május 8-i és május 11-i állásfoglalásaiban1 kifejezésre juttatott céljait. 

3. A nyilvántartás létrehozásakor és vezetése során tiszteletben kell tartani az 
uniós jog általános elveit, köztük az arányosság elvét és a hátrányos 
megkülönböztetés tilalmát. 

3. A nyilvántartás vezetése során tiszteletben kell tartani az uniós jog 
általános elveit, köztük az arányosság elvét és a hátrányos megkülönböztetés 
tilalmát. 

4. A nyilvántartás létrehozásakor és vezetése során tiszteletben kell tartani az 
Európai Parlament képviselőinek a parlamenti megbízatásuk korlátozások 
nélküli gyakorlásához való jogát, és nem lehet akadályozni a képviselőket 
megválasztó polgárok hozzáférését az Európai Parlament helyiségeihez. 

4. A nyilvántartás vezetése során tiszteletben kell tartani az Európai 
Parlament képviselőinek a parlamenti megbízatásuk korlátozások nélküli 
gyakorlásához való jogát. 

5. A nyilvántartás létrehozása és működése nem sértheti a felek hatáskörét 
vagy előjogait, és nem érintheti vonatkozó szervezeti hatáskörüket. 

5. A nyilvántartás működése nem sértheti a felek hatáskörét vagy előjogait, 
és nem érintheti vonatkozó szervezeti hatáskörüket. 

6. A felek törekednek arra, hogy a hasonló tevékenységekben részt vevő 
valamennyi szereplőt hasonlóképpen kezeljék, és egyenlő feltételeket 

Változatlan 
 

                                                 
1 COM(2009)0612.        törölve 
2 HL C 271. E, 2009.11.12., 48. o.       1 HL C 271 E, 2009.11.12., 48. o. és HL C 377E, 2012.12.07. , 176–187.o. 
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biztosítsanak az uniós politikák kialakításában és végrehajtásában 
közreműködő szervezetek és független személyek nyilvántartásba vételéhez. 
III. A nyilvántartás felépítése 
 

III. A nyilvántartás felépítése 
 

7. A nyilvántartás a következőket tartalmazza: 7. A nyilvántartás a következők szerint épül fel: 
(a) az alábbiakra vonatkozó iránymutatások: 
– a nyilvántartás hatálya, a nyilvántartás tárgyát képező tevékenységek 
és kivételek; 

(a) a nyilvántartás hatályára, a nyilvántartás tárgyát képező tevékenységekre, 
definíciókra, ösztönzőkre és kivételekre vonatkozó rendelkezések; 

– a nyilvántartottak számára nyitott kategóriák (1. melléklet); (b) a nyilvántartottak számára nyitott kategóriák (1. melléklet); 
– a nyilvántartottaktól kért információk, ideértve a pénzügyi 
beszámolásra vonatkozó kötelezettségeket (2. melléklet); 

(c) a nyilvántartottaktól kért információk, ideértve a pénzügyi beszámolásra 
vonatkozó kötelezettségeket (2. melléklet); 

(b) magatartási kódex (3. melléklet); (d) magatartási kódex (3. melléklet); 
(c) panasztételi mechanizmus és a magatartási kódex be nem tartása esetén 
alkalmazandó intézkedések, ideértve a panaszok vizsgálatával és elbírálásával 
kapcsolatos eljárást (4. melléklet). 

(e) riasztási és panasztételi mechanizmusok és a magatartási kódex be nem 
tartása esetén alkalmazandó intézkedések, ideértve a riasztások kezelésével, 
valamint a panaszok vizsgálatával és elbírálásával kapcsolatos eljárást (4. 
melléklet). 

 (f) végrehajtási iránymutatások a nyilvántartottaknak szóló gyakorlati 
információkkal. 

IV. A nyilvántartás hatálya 
 

IV. A nyilvántartás hatálya 
 

A nyilvántartás hatálya alá tartozó tevékenységek 
8. A nyilvántartás hatálya kiterjed a IV. részben felsorolt kivételektől eltérő 
minden olyan tevékenységre, amelynek célja az uniós intézmények politikái 
kialakításának vagy végrehajtásának, illetve döntéshozatali eljárásainak 
közvetlen vagy közvetett befolyásolása, függetlenül az alkalmazott 
kommunikációs csatornáktól vagy eszközöktől, így például tevékenységek 
kiszervezése, médiaesemények, szakmai közvetítőkkel kötött szerződések, 
szellemi műhelyek, platformok, fórumok, kampányok és alulról építkező 
kezdeményezések. E tevékenységek magukban foglalják többek között a 
képviselőkkel, biztosokkal, az uniós intézmények tisztviselőivel vagy más 
alkalmazottaival való kapcsolatfelvételt, levelek, tájékoztató anyag vagy 
érvelési és tárgyalási álláspontok előkészítését, terjesztését és közlését, 

A nyilvántartás hatálya alá tartozó tevékenységek 
8. A nyilvántartás hatálya kiterjed a 10. és 11. pontokban felsorolt 
kivételektől eltérő minden olyan tevékenységre, amelynek célja az uniós 
intézmények politikái kialakításának vagy végrehajtásának, illetve 
döntéshozatali eljárásainak közvetlen vagy közvetett befolyásolása, 
függetlenül az alkalmazott kommunikációs csatornáktól vagy eszközöktől, 
így például tevékenységek kiszervezése, médiaesemények, szakmai 
közvetítőkkel kötött szerződések, szellemi műhelyek, platformok, fórumok, 
kampányok és alulról építkező kezdeményezések, és függetlenül ezek 
helyszínétől. 
 
A közvetlen befolyásolás az uniós intézményekkel való közvetlen 
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továbbá olyan rendezvények, megbeszélések vagy promóciós tevékenységek, 
társadalmi rendezvények vagy konferenciák szervezését, amelyekre 
képviselők, biztosok, uniós intézmények tisztviselői vagy más alkalmazottai 
számára küldenek meghívót. A nyilvántartás hatálya ugyancsak kiterjed az 
önkéntes hozzájárulásokra és a tervezett uniós jogalkotási vagy egyéb jogi 
aktusokkal kapcsolatos hivatalos konzultációkon, illetve egyéb nyilvános 
konzultációkon való részvételre. 
 

kapcsolatot vagy kommunikációt, vagy az ilyen tevékenységekből következő 
egyéb fellépéseket jelenti. A közvetett befolyásolás a közvetítő eszközökön, 
mint például az uniós intézményeket vagy tagjaikat és/vagy munkatársaikat 
célzó médián, közvéleményen, társadalmi eseményeken vagy 
konferenciákon keresztül megvalósuló befolyásolást jelenti.  
 
Összefoglalva, e tevékenységek magukban foglalják többek között a 
képviselőkkel és asszisztenseikkel, biztosokkal, az uniós intézmények 
tisztviselőivel vagy más alkalmazottaival való kapcsolatfelvételt, levelek, 
tájékoztató anyag vagy érvelési és tárgyalási álláspontok előkészítését, 
terjesztését és közlését, továbbá olyan rendezvények, megbeszélések vagy 
promóciós tevékenységek, társadalmi rendezvények vagy konferenciák 
szervezését, amelyekre képviselők és asszisztenseik, biztosok, uniós 
intézmények tisztviselői vagy más alkalmazottai számára küldenek 
meghívót. A nyilvántartás hatálya ugyancsak kiterjed az önkéntes 
hozzájárulásokra és a tervezett uniós jogalkotási vagy egyéb jogi aktusokkal 
kapcsolatos hivatalos konzultációkon vagy meghallgatásokon, illetve egyéb 
nyilvános konzultációkon való részvételre. 

9. A nyilvántartás hatálya alá tartozó tevékenységekben részt vevő 
valamennyi szervezetnek és független személynek – jogállásától függetlenül – 
regisztrálnia kell3 a nyilvántartásban. 
 

9. A nyilvántartás hatálya alá tartozó tevékenységekben részt vevő 
valamennyi szervezetnek és független személynek – jogállásától függetlenül 
– regisztrálnia kell a nyilvántartásban. A jogi és magányszemélyeknek a 
megvalósítás és az előkészítés alatt álló tevékenységek tekintetében kell 
regisztrálniuk.  

A nyilvántartás hatálya alá nem tartozó tevékenységek 
 

A nyilvántartás hatálya alá nem tartozó tevékenységek 
 

 10. Nem regisztrálhat egy szervezet, ha nem valósult meg olyan különleges 
tevékenység, amely eredményeként közvetett vagy közvetlen kommunikáció 
történt egy intézménnyel vagy azok képviselőivel. A regisztrációra nem 
jogosultnak ítélt szervezeteket törölhetik a nyilvántartásból.  

                                                 
1 A tagállamok kormányai, harmadik országok kormányai,     Törölve 
nemzetközi kormányközi szervezetek, valamint ezek diplomáciai kirendeltségei 
 nem szerepelnek a nyilvántartásban. 
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10. A következő tevékenységek nem tartoznak a nyilvántartás hatálya alá: 11. A következő tevékenységek nem tartoznak a nyilvántartás hatálya alá: 
(a) jogi és egyéb szakmai tanácsadás nyújtásával kapcsolatos, jogászok 

vagy az adott kérdésben jártas bármely más szakértők által nyújtott 
tevékenységek, amennyiben azok az ügyfél tisztességes eljáráshoz való 
alapvető jogának gyakorlásával függnek össze, ideértve a közigazgatási 
eljárásokban biztosított védelemhez való jogot. A következők nem 
tartoznak a nyilvántartás hatálya alá (függetlenül attól, hogy 
ténylegesen kik vesznek benne részt): tanácsadó munka és állami 
szervekkel való kapcsolattartás annak érdekében, hogy az ügyfeleknek 
pontosabb tájékoztatást nyújtsanak valamely általános jogi helyzetről 
vagy egyedi jogi helyzetükről, vagy hogy tájékoztassák őket arról, 
hogy valamely egyedi jogi vagy közigazgatási lépés az adott jog szerint 
helyénvaló vagy elfogadható-e; tanácsadás az ügyfelek számára, 
támogatást nyújtva számukra annak biztosítása érdekében, hogy 
tevékenységük összhangban álljon az adott joggal; képviselet békéltető 
vagy közvetítői eljárás keretei között annak megelőzése érdekében, 
hogy valamely vita bíróság vagy közigazgatási szerv elé kerüljön. 
Mindez az Európai Unió valamennyi üzleti ágazatára vonatkozik, és 
nem korlátozódik csupán egyes speciális eljárásokra (versenyeljárás). 
Amennyiben egy adott társaság és tanácsadói félként vesznek részt 
valamely jogi vagy közigazgatási ügyben vagy eljárásban, az ezzel 
közvetlenül összefüggő és a meglévő jogi keret megváltoztatását nem 
célzó tevékenységek nem tartoznak a nyilvántartás hatálya alá; 

(a) Jogi és egyéb szakmai tanácsadás nyújtásával kapcsolatos 
tevékenységek: 

- jogászok vagy az adott kérdésben jártas bármely más szakértők által 
nyújtott tevékenységek, amennyiben azok az ügyfél tisztességes 
eljáráshoz való alapvető jogának gyakorlásával függnek össze, ideértve 
a közigazgatási eljárásokban biztosított védelemhez való jogot;  

- tanácsadó munka és állami szervekkel való kapcsolattartás annak 
érdekében, hogy az ügyfeleknek pontosabb tájékoztatást nyújtsanak 
valamely általános jogi helyzetről vagy egyedi jogi helyzetükről, vagy 
hogy tájékoztassák őket arról, hogy valamely egyedi jogi vagy 
közigazgatási lépés a hatályos jog és szabályozási környezet szerint 
helyénvaló vagy elfogadható-e;  

- tanácsadás az ügyfelek számára, támogatást nyújtva számukra annak 
biztosítása érdekében, hogy tevékenységük összhangban álljon az adott 
joggal; képviselet békéltető vagy közvetítői eljárás keretei között annak 
megelőzése érdekében, hogy valamely vita bíróság vagy közigazgatási 
szerv elé kerüljön;  

- Amennyiben egy adott társaság és tanácsadói félként vesznek részt 
valamely jogi vagy közigazgatási ügyben vagy eljárásban, az ezzel 
közvetlenül összefüggő és a meglévő jogi keret megváltoztatását nem 
célzó tevékenységek nem tartoznak a nyilvántartás hatálya alá. Mindez 
az Európai Unió valamennyi üzleti ágazatára vonatkozik, és nem 
korlátozódik csupán egyes egyedi eljárásokra. 

 
 A következő tevékenységeket azonban nyilvántartásba vehetőnek kell 

tekinteni, és nem zárhatók ki: képviseleten és mediáción keresztül 
megnyilvánuló támogatás és érdekképviseleti anyagok nyújtása, beleértve 
azok érvelését és szövegezését is; taktikai, stratégiai tanácsadás, beleértve 
olyan kérdések felvetését, amelyek hatálya és felvetésük időzítése 
befolyásolni szándékozik az intézményeket, munkatársaikat és tagjaikat.  

 A jogi és szakmai tanácsadást nyújtó közvetítők megbízása alapján 



 6/28 LT\1014173HU.doc 

HU 

folytatott, nyilvántartásba vehető tevékenységek révén mind a közvetítő, 
mind annak ügyfele jogosult lesz a regisztrációra. E közvetítőknek 
nyilatkozniuk kell az ilyen megbízást adó valamennyi ügyfelükről, valamint 
azok relatív súlyáról egy pénzügyi táblázatban, a II. mellékletben 
foglaltaknak megfelelően. E követelmény nem menti fel az ügyfelet az alól, 
hogy saját költségbecslésében feltüntesse a közvetítőknek adott ilyen 
szerződéses tevékenységek költségét. 

(b) A szociális partnerek mint a szociális párbeszéd résztvevői 
(szakszervezetek, munkáltatói egyesületek, stb.) által végzett tevékenységek, 
amennyiben ezekre a Szerződésekben rájuk ruházott feladat teljesítésének 
keretein belül kerül sor. A fentiek értelemszerűen alkalmazandók minden, a 
Szerződésekben egyedi módon megnevezett, intézményes szereppel 
felruházott szervre; 

(b) A szociális partnerek mint a szociális párbeszéd résztvevői 
(szakszervezetek, munkáltatói egyesületek, stb.) által végzett tevékenységek, 
amennyiben ezekre a Szerződésekben rájuk ruházott feladat teljesítésének 
keretein belül kerül sor. A fentiek értelemszerűen alkalmazandók minden, a 
Szerződésekben egyedi módon megnevezett, intézményes szereppel 
felruházott szervre; 

(c) uniós intézmények vagy az Európai Parlament valamely képviselője 
közvetlen és egyedi felkérésére végzett tevékenységek, például tényszerű 
tájékoztatásra, adatközlésre vagy szakértői véleményre irányuló eseti vagy 
rendszeres felkérések, és/vagy nyilvános meghallgatáson való részvételre, 
vagy tanácsadó bizottságok vagy bármely hasonló fórum működésében való 
részvételre irányuló, személyre szóló meghívások. 

(c) Uniós intézmények vagy az Európai Parlament valamely képviselője 
közvetlen és egyedi felkérésére végzett tevékenységek, például tényszerű 
tájékoztatásra, adatközlésre vagy szakértői véleményre irányuló eseti vagy 
rendszeres felkérések. 

Különös rendelkezések 
 

Különös rendelkezések 
 

11. A nyilvántartás nem érinti az egyházakat és a vallási közösségeket. Az 
uniós intézményekkel folytatott kapcsolattartás során való képviseletük 
céljából létrehozott képviseleti irodáknak vagy jogalanyoknak, irodáknak és 
hálózatoknak, valamint ezek egyesületeinek azonban regisztrálniuk kell a 
nyilvántartásban. 

12. A nyilvántartás nem érinti az egyházakat és a vallási közösségeket. Az 
uniós intézményekkel folytatott kapcsolattartás során való képviseletük 
céljából létrehozott képviseleti irodáknak vagy jogalanyoknak, irodáknak és 
hálózatoknak, valamint ezek egyesületeinek azonban regisztrálniuk kell a 
nyilvántartásban. 

12. A nyilvántartás nem érinti a politikai pártokat. Az általuk létrehozott vagy 
támogatott és a nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekben részt vevő 
szervezeteknek azonban regisztrálniuk kell a nyilvántartásban. 

13. A nyilvántartás nem érinti a politikai pártokat. Az általuk létrehozott 
vagy támogatott és a nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekben részt 
vevő szervezeteknek azonban regisztrálniuk kell a nyilvántartásban. 

 14. A tagállamok kormányzati szolgálatai, harmadik országok kormányai, 
nemzetközi kormányközi szervezetek, valamint ezek diplomáciai 
kirendeltségei nem szerepelnek a nyilvántartásban.  
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13. A nyilvántartás nem érinti a helyi, regionális és az önkormányzati 
hatóságokat. Az uniós intézményekkel folytatott kapcsolattartás során való 
képviseletük céljából létrehozott képviseleti irodáknak vagy jogalanyoknak, 
irodáknak és hálózatoknak, valamint ezek egyesületeinek azonban 
regisztrálniuk kell a nyilvántartásban. 

15. A regionális közhatóságok és képviseleti irodáik nem kötelesek 
regisztrálni a nyilvántartásban, de regisztrálhatnak, amennyiben úgy 
kívánják. A régiók együttes képviselete céljából létrehozott egyesületeknek 
és hálózatoknak regisztrálniuk kell a nyilvántartásban.  

 16. Az országos szint alatti minden más közhatóságnak (mint például a 
települések vagy városok) regisztrálniuk kell a nyilvántartásban.  

14. A jogi státusszal vagy jogi személyiséggel nem rendelkező, azonban a 
gyakorlatban szervezett befolyást megvalósító és a nyilvántartás hatálya alá 
tartozó tevékenységet folytató hálózatoknak, platformoknak vagy a kollektív 
tevékenység egyéb formáinak regisztrálniuk kell a nyilvántartásban. Ilyen 
esetekben az adott szervezet tagjainak ki kell jelölniük maguk közül egy 
személyt, aki a nyilvántartás ügyintézése során a kapcsolattartásért felelős. 

17. A jogi státusszal vagy jogi személyiséggel nem rendelkező, azonban a 
gyakorlatban szervezett befolyást megvalósító és a nyilvántartás hatálya alá 
tartozó tevékenységet folytató hálózatoknak, platformoknak vagy a kollektív 
tevékenység egyéb formáinak regisztrálniuk kell a nyilvántartásban. Ilyen 
esetekben az adott szervezet tagjainak ki kell jelölniük maguk közül egy 
személyt, aki a nyilvántartás ügyintézése során a kapcsolattartásért felelős. 

15. A nyilvántartás részét képező pénzügyi nyilatkozat tekintetében azokat a 
tevékenységeket kell figyelembe venni, amelyek valamennyi uniós 
intézményre, ügynökségre és szervre, valamint azok tagjaira és képviselőire, 
tisztviselőire és személyi állományának más tagjaira irányulnak. Ezek a 
tevékenységek magukban foglalják azon tevékenységeket is, amelyek a 
tagállamok uniós szinten működő, az uniós döntéshozatali folyamatokban 
részt vevő szerveire irányulnak. 

18. A nyilvántartásba vételre való jogosultság tekintetében azokat a 
tevékenységeket kell figyelembe venni, amelyek (közvetlenül vagy 
közvetetten) valamennyi uniós intézményre, ügynökségre és szervre, 
valamint azok tagjaira és képviselőire, tisztviselőire és személyi 
állományának más tagjaira irányulnak. Ezek a tevékenységek nem foglalják 
magukban a tagállamokra irányuló tevékenységeket, és különösen nem 
foglalják magukban a tagállamoknak az Európai Unió mellett működő 
állandó képviseleteit.  

16. Az európai hálózatokat, szövetségeket, egyesületeket vagy platformokat 
ösztönözni kell arra, hogy a nyilvántartás hatálya alá tartozó tevékenységek 
azonosítására közös, átlátható iránymutatásokat dolgozzanak ki tagjaik 
számára. A nevezett szereplők ezeket az iránymutatásokat nyilvánosságra 
hozzák. 

19. Az európai hálózatokat, szövetségeket, egyesületeket vagy platformokat 
ösztönözni kell arra, hogy a nyilvántartás hatálya alá tartozó tevékenységek 
azonosítására közös, átlátható iránymutatásokat dolgozzanak ki tagjaik 
számára. A nevezett szereplők ezeket az iránymutatásokat nyilvánosságra 
hozzák. 

V. A nyilvántartottakra vonatkozó szabályok 
 

V. A nyilvántartottakra vonatkozó szabályok 
 

17. A nyilvántartásba vétellel az érintett szervezetek és személyek: 
 

20. A nyilvántartásba vétellel az érintett szervezetek és személyek: 

- hozzájárulnak az általuk a nyilvántartásba való felvétel céljából közölt 
információk nyilvánosságra hozatalához; 

Változatlan 
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- vállalják a magatartási kódex betartását és adott esetben rendelkezésre 
bocsátják az általuk betartandó bármely szakmai magatartási kódex 
szövegét; 

- vállalják a magatartási kódex betartását és adott esetben rendelkezésre 
bocsátják az általuk betartandó bármely szakmai magatartási kódex 
szövegét2; 

-  
- biztosítják a nyilvántartásba való felvétel céljából közölt információ 

helytállóságát; 
- biztosítják a nyilvántartásba való felvétel céljából közölt információ 

helytállóságát és vállalják, hogy a kiegészítő információkra, illetve az 
információk naprakésszé tételére vonatkozó adminisztratív kérésekkel 
együttműködnek; 

- hozzájárulnak ahhoz, hogy az ellenük benyújtott bármely panaszt az e 
nyilvántartás alapját képező magatartási kódex szabályai alapján 
kezeljék; 

 

- hozzájárulnak ahhoz, hogy a velük kapcsolatban benyújtott bármely 
riasztást és panaszt az e nyilvántartás alapját képező magatartási kódex 
szabályai alapján kezeljék; 

- hozzájárulnak ahhoz, hogy alkalmazzák velük szemben a magatartási 
kódex megsértése esetére vonatkozó intézkedéseket, és tudomásul 
veszik, hogy a magatartási kódex szabályainak be nem tartása esetén a 
4. mellékletben meghatározott intézkedések alkalmazhatók velük 
szemben; 

Változatlan 

- tudomásul veszik annak lehetőségét, hogy a feleknek – kérelemre és az 
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való 
nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet4 rendelkezéseinek megfelelően – közzé 
kell tenniük a nyilvántartottak tevékenységével kapcsolatos 
levelezéseket és egyéb dokumentumokat. 

-  

- tudomásul veszik annak lehetőségét, hogy a feleknek – kérelemre és az 
Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való 
nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet3 rendelkezéseinek megfelelően – közzé 
kell tenniük a nyilvántartottak tevékenységével kapcsolatos 
levelezéseket és egyéb dokumentumokat. 

  

                                                 
2 Egy szervezet magatartási kódexe túlléphet az ezen kódexben szereplő minimum 
követelményeken.  

4 HL L 145., 2001.5.31., 43. o.       3 HL L 145., 2001.5.31., 43. o. 
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VI. A magatartási kódex be nem tartása esetén alkalmazandó intézkedések 
 

VIII. szakaszként lejjebb került 

18. A magatartási kódex nyilvántartottak vagy képviselőik általi megsértése 
az arányosság elvét és a védelemhez való jogot megfelelően tiszteletben tartó 
vizsgálatot követően a 4. mellékletben meghatározott intézkedésekhez – mint 
például felfüggesztés vagy a nyilvántartásból való törlés, és adott esetben az 
érintett személyek, illetve szervezeteik részére kiadott, az Európai 
Parlamentbe való belépést biztosító belépőkártyák visszavonása – vezethet. 
Az ezen intézkedések alkalmazására vonatkozó határozat a nyilvántartás 
internetes oldalán közzétehető. 

Törölve 

19. A magatartási kódex feltételezett be nem tartása esetén a 4. mellékletben 
meghatározott eljárás keretében bárki – tényekkel alátámasztott – panaszt 
nyújthat be. 

Törölve 

VII. Végrehajtás VI. Végrehajtás 

20. Az Európai Parlament és az Európai Bizottság főtitkára felelős a rendszer 
felügyeletéért és valamennyi fő működési szempont tekintetében, és az e 
megállapodás végrehajtásához szükséges intézkedéseket közös 
megegyezéssel hozzák meg. 

21. Az Európai Parlament és az Európai Bizottság főtitkára felelős a rendszer 
felügyeletéért és valamennyi fő működési szempont tekintetében, továbbá az 
e megállapodás végrehajtásához szükséges intézkedéseket közös 
megegyezéssel hozzák meg. 

 22. Jóllehet a rendszert közösen fogják működtetni, a felek a nyilvántartást 
egymástól függetlenül is használhatják saját külön céljaikra. 

21. A rendszer működtetése érdekében az Európai Parlament és az Európai 
Bizottság szolgálatai létrehoznak egy közös működési struktúrát, amelyet „az 
átláthatósági nyilvántartás közös titkárságának” neveznek el. Ezt az Európai 
Parlament és az Európai Bizottság tisztviselőinek egy csoportja alkotja az 
illetékes szolgálatok közötti megállapodás alapján. Az átláthatósági 
nyilvántartás közös titkárságát egy osztályvezető koordinálja az Európai 
Bizottság Főtitkárságán. Feladatai közé tartozik a nyilvántartás tartalmi 
minőségének elősegítését célzó intézkedések végrehajtása. 
 

23. A rendszer működtetése érdekében az Európai Parlament és az Európai 
Bizottság szolgálatai fenntartanak egy közös működési struktúrát, ekként az 
„Átláthatósági Nyilvántartás Közös Titkárságát” (JTRS) nevezik meg. Az 
Átláthatósági Nyilvántartás Közös Titkárságát Európai Parlament és az 
Európai Bizottság tisztviselőinek egy csoportja alkotja az illetékes 
szolgálatok között fenntartott megállapodás alapján. Az Átláthatósági 
Nyilvántartás Közös Titkárságát egy osztályvezető irányítja az Európai 
Bizottság Főtitkárságán. Feladatai közé tartozik a jelen megállapodás keretei 
közötti végrehajtási iránymutatások elkészítése, a szabályok 
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nyilvántartottak általi egységes értelmezésének elősegítése, valamint a 
nyilvántartás tartalmi minőségének nyomon követése. A Titkárság a 
rendelkezésre álló adminisztratív erőforrásokat a nyilvántartás tartalmi 
minőségének ellenőrzésére használja, azzal hogy a szolgáltatott 
információért való felelősséget végső soron a nyilvántartottak viselik.  

 VII. A szabályokat betartó szervezetekre alkalmazandó rendelkezések 

22. Az Európai Parlament épületeibe való belépést hosszabb időszakon át 
lehetővé tevő belépőkártyák kiadásának és ellenőrzésének folyamatát 
továbbra is az Európai Parlament irányítja. Az átláthatósági nyilvántartás 
hatálya alá tartozó szervezeteknek dolgozó vagy azokat képviselő személyek 
számára csak akkor állítanak ki belépőkártyát, ha e szervezetek vagy 
személyek szerepelnek a nyilvántartásban. Mindazonáltal a nyilvántartásba 
vétel nem jogosít fel automatikusan a belépőkártyára. 

24. Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá tartozó szervezeteknek dolgozó 
vagy azokat képviselő személyek számára csak akkor állítanak ki parlamenti 
belépőkártyát, ha e szervezetek vagy személyek szerepelnek a 
nyilvántartásban. Mindazonáltal a nyilvántartásba vétel nem jogosít fel 
automatikusan a belépőkártyára. Az Európai Parlament épületeibe való 
belépést hosszabb időszakon át lehetővé tevő belépőkártyák kiadásának és 
ellenőrzésének folyamatát továbbra is az Európai Parlament irányítja4.  
 

23. Jóllehet a rendszert közösen fogják működtetni, a felek a nyilvántartást 
egymástól függetlenül is használhatják saját külön céljaikra, beleértve az 
olyan ösztönzők felajánlását, mint az információközlés a nyilvántartottak 
számára nyilvános konzultációk megindításakor vagy rendezvények 
szervezése során. 

25. A felek a jelenlegi keretrendszeren belüli nyilvántartásba vétel 
ösztönzésére igazgatási hatáskörük keretein belül ösztönzőket ajánlanak 
fel.  
A Parlament által felajánlott ösztönzők magukban foglalhatják többek közt 
a nyilvántartásba vétel összekapcsolását az EP területére való belépés, 
illetve a képviselőkkel és a személyzettel való kapcsolatba lépés további 
megkönnyítésével; a területén tartott rendezvények szervezésének vagy 
társrendezésének engedélyezését; az információtovábbítás megkönnyítését, 
többek közt specifikus levelező listákkal; a bizottsági meghallgatásokon a 
felszólalókénti részvétel lehetőségét és az intézmény általi patronálást. 
A Bizottság esetében ezek többek közt a nyilvános konzultációk indítása 
során a nyilvántartottak számára információk továbbításával kapcsolatos 
intézkedéseket, a szakértői csoportokkal és más tanácsadó testületekkel 
kapcsolatos intézkedéseket, specifikus levelező listákat vagy az intézmény 

                                                 
4 Ezt az eljárást az intézmény saját felelősségi körében folytatja le. 
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általi patronálását foglalhatják magukban. 
A felek tájékoztatják a nyilvántartottakat a rendelkezésükre álló konkrét 
ösztönzőkről.  

24. A felek megfelelő képzési és belső kommunikációs programokat 
szerveznek, hogy biztosaik/képviselőik és személyzeti állományuk körében 
terjesszék a közös nyilvántartással és a panasztételi eljárással kapcsolatos 
ismereteket. 

26. A felek tovább folytatják a megfelelő képzési és belső kommunikációs 
programok szervezését, hogy biztosaik/képviselőik és személyzeti 
állományuk körében terjesszék a közös nyilvántartással, valamint a riasztási 
és a panasztételi eljárásokkal kapcsolatos ismereteket.  

25. A felek megfelelő külső intézkedéseket hoznak a nyilvántartásra való 
figyelemfelhívás és a használatának elősegítése céljából. 

27. A felek továbbra is megfelelő külső intézkedéseket hoznak a 
nyilvántartásra való figyelemfelhívás és a használatának elősegítése céljából. 

26. Az Europa weboldalon rendszeresen közzétesznek a nyilvántartás 
adatbázisából származó meghatározott alapvető statisztikai adatokat, és 
azokat egy felhasználóbarát keresőprogramon keresztül hozzáférhetővé 
teszik. Ezen adatbázis nyilvános adatai kérésre elektronikus, számítógéppel 
olvasható formátumban rendelkezésre állnak. 

28. Az Europa weboldalon rendszeresen közzétesznek a nyilvántartás 
adatbázisából származó meghatározott alapvető statisztikai adatokat, és 
azokat egy felhasználóbarát keresőprogramon keresztül hozzáférhetővé 
teszik. Ezen adatbázis nyilvános adatai kérésre elektronikus, számítógéppel 
olvasható formátumban rendelkezésre állnak.  
 

27. Az érdekelt felekkel folytatott konzultációt követően az Európai 
Parlament és az Európai Bizottság főtitkára a nyilvántartás működéséről szóló 
éves jelentést nyújt be az Európai Parlament és az Európai Bizottság felelős 
alelnökének. 

29. Az Európai Parlament és az Európai Bizottság főtitkára a nyilvántartás 
működéséről szóló éves jelentést nyújt be az Európai Parlament és az 
Európai Bizottság felelős alelnökének. Az éves jelentés tényszerű 
információkat nyújt a nyilvántartásról, annak tartalmáról és fejlődéséről, 
és azt a megelőző naptári évre vonatkozóan évente közzé kell tenni.  
 

 VIII. A magatartási kódex be nem tartása esetén alkalmazandó 
intézkedések 
 

 30. A magatartási kódex be nem tartása esetén riasztás, illetve panasz 
alkalmazható, melyeket a 4. mellékletben meghatározott eljárás szerint kell 
kezelni.  

 31. A riasztási mechanizmus a (JTRS által végzett) minőségi ellenőrzéseket 
kiegészítő eszköz, és egyben a nyomon követési eljárás második lépcsője. A 
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nyilvántartottak által szolgáltatott (nem szándékos) ténybeli hibákkal vagy 
a nem releváns regisztrációkkal kapcsolatban bárki riasztást terjeszthet elő.  

 32. A nyomon követési eljárás harmadik lépcsőjeként a magatartási kódex 
szándékos megsértésének észlelése esetén bárki formális panaszt nyújthat 
be. A panaszt a magatartási kódex feltételezett be nem tartására vonatkozó 
tárgyi adatokkal kell alátámasztani.  

 A JTRS által lefolytatott vizsgálatot követően, valamint az arányosság és a 
jó igazgatás elvének megfelelő tiszteletben tartása mellett, a magatartási 
kódexnek a nyilvántartottak vagy képviselőik általi megsértése a 4. 
mellékletben meghatározott intézkedések alkalmazását vonja maga után.  

 33. Ha JTRS az együttműködés ismétlődő elmulasztását és/vagy ismétlődő 
nem megfelelő magtartást és/vagy súlyos szabályszegést állapít meg az ilyen 
eljárások során, az érintett nyilvántartottat meghatározott időre (1–2 év) ki 
kell zárni a nyilvántartásból, és ezt az intézkedést a nyilvántartásban 
nyilvánosan meg kell említeni. 

VIII. Egyéb intézmények és szervek bevonása IX. Egyéb intézmények és szervek bevonása 

28. Az Európai Tanács és a Tanács felkérést kap a nyilvántartáshoz való 
csatlakozásra. A felek ösztönzik az egyéb uniós intézményeket, szerveket és 
ügynökségeket, hogy információs eszközként maguk is használják a 
nyilvántartást az európai uniós politikák kialakításával és végrehajtásával 
foglalkozó szervezetekkel és független személyekkel folytatott 
együttműködésük során. 
 

34. Az Európai Tanács és a Tanács felkérést kap a nyilvántartáshoz való 
csatlakozásra. A felek ösztönzik az egyéb uniós intézményeket, szerveket és 
ügynökségeket, hogy információs eszközként maguk is használják a 
nyilvántartást az európai uniós politikák kialakításával és végrehajtásával 
foglalkozó szervezetekkel és független személyekkel folytatott 
együttműködésük során. 
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IX. Záró rendelkezések X. Záró rendelkezések 

29. A felek meglévő nyilvántartásairól az új, közös nyilvántartásra való 
átállásra a közös rendszer működésbe lépésétől számított tizenkét hónapos 
átállási időszak alatt kerül sor. A bármelyik rendszerben jelenleg 
nyilvántartott szervezeteket és személyeket fel kell hívni nyilvántartásba 
vételüknek a közös rendszerben való megújítására. 

Törölve  

A közös átláthatósági nyilvántartás működésbe lépését követően: 
- a nyilvántartottaknak lehetőségük lesz meglévő nyilvántartásba 

vételük közös nyilvántartásba való átvitelére az általuk megválasztott 
időpontban, de legkésőbb az Európai Bizottságnál való 
nyilvántartásba vételük megújításának napján, illetve a csupán az 
Európai Parlamentnél nyilvántartásba vettek esetében legkésőbb a 
működésbe lépést követő tizenkét hónapos időszak végén; 

- új nyilvántartásba vételre vagy a meglévő adatok frissítésére csak a 
közös nyilvántartáson keresztül lesz lehetőség. 

Törölve 

30. A közös nyilvántartást működésének megkezdését követően legkésőbb 
két évvel felülvizsgálják. 

35. A közös nyilvántartást 2017-ben újból felülvizsgálják. 

 36. Ez a megállapodás az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba. Legkésőbb 2015. január 
1-től alkalmazandó. Az ezen a napon a nyilvántartásban már szereplő 
szervezeteknek regisztrációjukat az új követelményeknek megfelelően 
módosítaniuk kell az új rendelkezésekről való értesítést követő három 
hónapon belül.   
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1. melléklet 
 

Jelenlegi szöveg Javasolt módosítások 
Szakasz 

 
Jellemzők/megjegyzések 

 
Szakasz 

 
Jellemzők/megjegyzések 

 
I – Szakmai tanácsadással foglalkozó 
irodák/ügyvédi irodák/független tanácsadók 

 

 I – Szakmai tanácsadással foglalkozó 
irodák/ügyvédi irodák/független tanácsadók 

 
 

Alszakasz Szakmai tanácsadással 
foglalkozó irodák 

Olyan cégek, amelyek szerződés alapján végeznek 
lobbizást, érdekképviseletet, közügyeket és állami 
szervekkel való kapcsolattartást magukban foglaló 
tevékenységeket. 
 

Alszakasz Szakmai tanácsadással 
foglalkozó irodák 

Olyan cégek, amelyek ügyfelekkel kötött szerződés 
alapján végeznek érdekérvényesítést, lobbizást, 
érdekképviseletet, közügyeket és állami szervekkel 
való kapcsolattartást magukban foglaló 
tevékenységeket. 

Alszakasz Ügyvédi irodák Olyan ügyvédi irodák, amelyek szerződés alapján 
végeznek lobbizást, érdekképviseletet, közügyeket 
és állami szervekkel való kapcsolattartást 
magukban foglaló tevékenységeket. 
 

Alszakasz Ügyvédi irodák Olyan cégek, amelyek ügyfelekkel kötött szerződés 
alapján végeznek érdekérvényesítést, lobbizást, 
érdekképviseletet, közügyeket és állami szervekkel 
való kapcsolattartást magukban foglaló 
tevékenységeket.  

Alszakasz Független tanácsadók Olyan független tanácsadók vagy ügyvédek, 
amelyek szerződés alapján végeznek lobbizást, 
érdekképviseletet, közügyeket és állami szervekkel 
való kapcsolattartást magukban foglaló 
tevékenységeket. 
 

Alszakasz Független tanácsadók Olyan független tanácsadók vagy ügyvédek, 
amelyek ügyfelekkel kötött szerződés alapján 
végeznek érdekérvényesítést, lobbizást, 
érdekképviseletet, közügyeket és állami szervekkel 
való kapcsolattartást magukban foglaló 
tevékenységeket. Több mint egy személyt 
magában foglaló jogalany ezen alszakasz alapján 
nem regisztrálhat.  

II – Intézményen belüli lobbisták és 
szakszervezetek/szakmai szervezetek  II – Intézményen belüli lobbisták és 

szakszervezetek/gazdasági/szakmai szervezetek 
 

 

Alszakasz Vállalatok és 
vállalatcsoportok 

Olyan vállalatok vagy vállalatcsoportok, amelyek 
(jogi státusszal vagy anélkül) házon belül saját 
céljaikra végeznek lobbizást, érdekképviseletet, 
közügyeket és állami szervekkel való 
kapcsolattartást magukban foglaló tevékenységeket. 
 

Alszakasz Vállalatok és 
vállalatcsoportok 

Olyan vállalatok vagy vállalatcsoportok, amelyek 
(jogi státusszal vagy anélkül) házon belül saját 
céljaikra végeznek érdekérvényesítést, lobbizást, 
érdekképviseletet, közügyeket és állami szervekkel 
való kapcsolattartást magukban foglaló 
tevékenységeket.  

Alszakasz Kereskedelmi, 
gazdasági és szakmai 
szervezetek 
 

 Alszakasz Kereskedelmi és 
gazdasági szervezetek 
 

Profitorientált vállalatokat vagy vegyes 
csoportokat és platformokat képviselő (maguk is 
profitorientált vagy nonprofit) szervezetek.  
 

Alszakasz Szakszervezetek 
 

 Alszakasz Szakszervezetek és 
szakmai szervezetek 

Egyéni vagy szakmai érdekképviselet.  
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Alszakasz Egyéb hasonló 

szervezetek 
 

 Alszakasz Egyéb hasonló 
szervezetek, ideértve a 
(profitorientált vagy 
nonprofit) 
rendezvényszervező 
szervezeteket, 
érdekkapcsolt médiát 
vagy kutatásorientált 
szervezeteket, melyek 
profitorientált 
magánérdekeltségekkel 
állnak kapcsolatban, 
ad hoc koalíciók és 
ideiglenes 
szerveződések 
(profitorientált 
tagsággal). 
 

 

III – Nem kormányzati szervezetek 
 

 III – Nem kormányzati szervezetek 
 

 
Alszakasz Nem kormányzati 

szervezetek, 
platformok, hálózatok 
és hasonlók 

Olyan nonprofit szervezetek (jogi státusszal vagy 
anélkül), amelyek állami szervektől, politikai 
pártoktól vagy kereskedelmi szervezetektől 
függetlenek. Ide tartoznak az alapítványok, 
jótékonysági tevékenységek stb. 
 

Alszakasz Nem kormányzati 
szervezetek, platformok 
és hálózatok, valamint 
hasonló, ad hoc 
koalíciók és átmeneti 
szerveződések. 

Olyan nonprofit szervezetek (jogi státusszal vagy 
anélkül), amelyek állami szervektől, politikai 
pártoktól vagy kereskedelmi szervezetektől 
függetlenek. Ide tartoznak az alapítványok, 
jótékonysági tevékenységek stb. 
Bármely profit elérésére irányuló elemet magában 
foglaló szervezet a II. szakaszban köteles 
regisztrálni.   

IV – Szellemi műhelyek, kutatási és tudományos 
intézmények 

 

 IV – Szellemi műhelyek, kutatási és tudományos 
intézmények 

 
 

Alszakasz Szellemi műhelyek és 
kutatási intézmények 

Szakosodott szellemi műhelyek és kutatási 
intézmények, amelyek az Európai Unió 
tevékenységeivel és politikáival foglalkoznak. 
 

Alszakasz Szellemi műhelyek és 
kutatási intézmények 

Változatlan 

Alszakasz Tudományos 
intézmények  

Olyan intézmények, amelyek fő célja az oktatás, de 
az Európai Unió tevékenységeivel és politikáival is 
foglalkoznak. 
 

Alszakasz Tudományos 
intézmények  

Változatlan 

V – Egyházakat és vallási közösségeket képviselő 
szervezetek 

 

Megjegyzés: A nyilvántartás magukra az 
egyházakra nem vonatkozik 

V – Egyházakat és vallási közösségeket 
képviselő szervezetek 

 

Változatlan 
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Alszakasz Egyházakat és vallási 
közösségeket képviselő 
szervezetek 

Képviseleti tevékenységek céljára létrehozott 
jogalanyok, irodák vagy hálózatok. 
 

Alszakasz Egyházakat és vallási 
közösségeket képviselő 
szervezetek 

Változatlan  

VI - Helyi, regionális és önkormányzati 
hatóságokat, egyéb közjogi és vegyes jogállású 

intézményeket stb. képviselő szervezetek 

Megjegyzés: A nyilvántartás magukra a 
közintézményekre nem vonatkozik. 

 

VI - Helyi, regionális és önkormányzati 
hatóságokat, egyéb közjogi és vegyes jogállású 
intézményeket stb. képviselő szervezetek 

 

Törölve 

   Alszakasz Regionális képviseleti 
struktúrák  

A régiók maguk nem szerepelnek a 
nyilvántartásban, de képviseleti struktúráik 
nyilvántartásba vetethetik magukat, ha kívánják.  

Alszakasz Helyi, regionális és 
önkormányzati 
hatóságok (országos 
szint alatt) 

(Országos szint alatti) helyi, regionális és 
önkormányzati hatóságok képviseletére létrehozott 
jogalanyok, képviseleti irodák, szövetségek vagy 
hálózatok. 
 

Alszakasz Helyi és önkormányzati 
hatóságok (országos 
szint alatt) 

(Országos szint alatti) helyi és önkormányzati 
hatóságok képviseletére létrehozott képviseleti 
irodák, szövetségek vagy hálózatok. 

   Alszakasz  Országos szint 
alatti/regionális 
hatóságok szövetségei  
 

 

Alszakasz Egyéb közjogi vagy 
vegyes jogállású 
intézmények stb. 

Egyéb közjogi vagy vegyes (állami/magán) 
jogállású szervezetek. 
 

Alszakasz Egyéb, jogszabály által 
a közérdek szolgálata 
céljából létrehozott 
közjogi vagy vegyes 
jogállású intézmények  

Változatlan 
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2. melléklet 
 

Jelenlegi szöveg Javasolt módosítások 
A nyilvántartottak által biztosítandó információk A nyilvántartottak által biztosítandó információk 

 
I. ÁLTALÁNOS ÉS ALAPINFORMÁCIÓK I. ÁLTALÁNOS ÉS ALAPINFORMÁCIÓK  

 
– a szervezet neve(i), címe, telefonszáma, email-címe, weboldala; a) a szervezet neve(i), székhelyének címe és adott esetben brüsszeli, 

luxembourgi vagy strasbourgi címe, telefonszáma, email-címe, 
weboldala;  

– a) a szervezetért jogilag felelős személy megnevezése, és b) a szervezet 
nyilvántartás által érintett tevékenységeiért felelős igazgatójának, igazgató 
partnerének vagy adott esetben fő kapcsolattartójának neve; azoknak a 
személyeknek a neve, akik részére az Európai Parlament épületeibe való 
belépésre feljogosító belépőkártyát igényeltek5; 

 

b) a szervezetért jogilag felelős személy és a szervezet nyilvántartás által 
érintett tevékenységeiért felelős igazgatójának, igazgató partnerének vagy 
adott esetben fő kapcsolattartójának (azaz az uniós ügyekért felelős 
vezető) neve; azoknak a személyeknek a neve, akik az Európai Parlament 
épületeibe szóló belépési engedéllyel rendelkeznek5; 

– a nyilvántartás hatálya alá tartozó tevékenységekben részt vevő személyek 
száma (képviselők/biztosok, alkalmazottak stb.); 

c) a nyilvántartás hatálya alá tartozó tevékenységekben részt vevő személyek 
száma (képviselők/biztosok, alkalmazottak stb.); az EP épületeibe szóló 
belépőkártyával rendelkező valamennyi személyt az alábbi négy 
időbeosztás egyikét alkalmazva kell számításba venni: a teljes 
munkaidős tevékenység 25%-a, 50%-a, 75%-a vagy 100%-a;  

– célok/feladatok – témakörök – tevékenységek – országok, amelyekben 
tevékenységet fejtenek ki – valamely hálózattal fennálló kapcsolatok – a 
nyilvántartás hatálya alá tartozó általános információk; 

d) célok/feladatok – témakörök – a szervezet tevékenységei – országok, 
amelyekben tevékenységet fejtenek ki – valamely hálózattal fennálló 
kapcsolatok – a nyilvántartás hatálya alá tartozó általános információk;  

– adott esetben a tagok (személyek és szervezetek) száma. 
 

e) tagság és adott esetben a tagok (személyek és szervezetek) száma.  

II. RÉSZLETES INFORMÁCIÓK 
 

II. RÉSZLETES INFORMÁCIÓK 
 

                                                 
5  A nyilvántartottaktól ezt az információt a nyilvántartásba vételi eljárás végén kérik az Európai Parlamentnek való továbbítás céljából. Miután az Európai Parlament a 
belépőkártya kiállításáról döntött, a belépőkártyát kapott személyek neveit a rendszer automatikusan felveszi az Európai Parlament naprakésszé tett információi és tájékoztatása 
alapján. A nyilvántartásba vétel nem jogosít fel automatikusan az Európai Parlament épületeibe való belépést biztosító belépőkártyára. 
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A. TEVÉKENYSÉGEK 
 

A. A NYILVÁNTARTÁS HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ 
TEVÉKENYSÉGEK 
 

A nyilvántartottak átláthatósági nyilvántartás hatálya alá tartozó, előző évben 
végzett tevékenységei által érintett fontosabb jogalkotási javaslatok. 
 

Konkrét részleteket és tájékoztatást kell adni a nyilvántartottak átláthatósági 
nyilvántartás hatálya alá tartozó, előző évben végzett tevékenységei által 
érintett fontosabb jogalkotási javaslatokról vagy politikákról – 
megemlíthetők egyéb egyedi tevékenységek, például rendezvények vagy 
publikációk is.  

 B. UNIÓS INTÉZMÉNYEKHEZ FŰZŐDŐ KAPCSOLATOK 
 

 a) Tagság bizottságokban, magas szintű csoportokban, tanácsadó 
bizottságokban, szakértői csoportokban, más, EU által támogatott 
struktúrákban és platformokban stb. 

 b) Tagság vagy részvétel az Európai Parlament közös munkacsoportjaiban 
vagy ágazati fórumokban stb.  

B. PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK C. AZ E TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ PÉNZÜGYI 
INFORMÁCIÓK 
 

A benyújtott pénzügyi adatoknak minden esetben teljes működési évre, és a 
nyilvántartásba vétel időpontja vagy a nyilvántartásba vétel megújításának 
időpontja előtti legutóbbi lezárt pénzügyi évre kell vonatkozniuk. 

a) A nyilvántartás tárgyát képező tevékenységekhez kapcsolódó éves 
költségekre vonatkozó becslés. A benyújtott pénzügyi adatoknak teljes 
működési évre, és a nyilvántartásba vétel dátuma vagy a nyilvántartásba 
vétel megújításának dátuma előtti legutóbbi lezárt pénzügyi évre kell 
vonatkozniuk. 

A kétszeri elszámolás nincs kizárva. A szakmai tanácsadással foglalkozó 
irodák/ügyvédi irodák/független tanácsadók által az ügyfeleikre 
vonatkozóan tett pénzügyi nyilatkozat (lista és táblázat) nem mentesíti ezen 
ügyfeleket azon kötelezettségük alól, hogy e szerződéses tevékenységeket 
maguk is szerepeltessék saját nyilatkozatukban, annak érdekében, hogy 
elkerüljék a nyilatkozatban szereplő pénzügyi terheik alulértékelését. 

b) A nyilvántartásba vétel vagy a megújítás időpontjától kezdve az Európai 
Unió intézményeitől kapott, az európai átláthatósági rendszerben6 szereplő 
összeget tükröző finanszírozás összege és forrása a legutóbbi lezárt üzleti 
évben. 
 

Szakmai tanácsadással foglalkozó irodák/ügyvédi irodák/független 2.  A szakmai tanácsadással foglalkozó irodáknak/ügyvédi 

                                                 
6 http://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm 
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tanácsadók (1. melléklet I. szakasza): részletezni kell a nyilvántartás hatálya 
alá tartozó tevékenységekből származó forgalmat, valamint ügyfeleik relatív 
súlyát az alábbi táblázat szerint: 
 

irodáknak/független tanácsadóknak (1. melléklet I. szakasza) adatot kell 
szolgáltatniuk a következőkről:  
a) a nyilvántartás tárgyát képező tevékenységekkel összefüggésbe hozható 
valamennyi ügyfelükről, képviseleti tevékenységeik értéktartománya 
szerinti sorrendben (lásd a lenti táblázatot); 
b) a nyilvántartás hatálya alá tartozó tevékenységekből származó 
forgalomról, valamint ügyfeleik relatív súlyáról az alábbi táblázat szerint:  

Forgalom euróban 
 

Értéktartomány euróban Képviseleti tevékenységből származó 
éves forgalom euróban  
(1. melléklet I. szakasza) 

Képviseleti tevékenységek 
értéktartománya euróban 
ügyfelenként  
(1. melléklet I. szakasza)  

0 – 499 999 
 

50 000 0 – 100 000 
 

500 000 – 1 000 000 
 

100 000 100 000– 499 999 
 

> 1 000 000 
 

250 000 500 000 – 1 000 000 
 

  > 1 000 000 
 

0-10 000 

10 000 – 25 000 

25 000 – 50 000 

50 000  – 100 000 

100 000 - 200 000  

> 200 000 

 c) A kétszeri elszámolás nincs kizárva. Ennélfogva a szakmai tanácsadással 
foglalkozó irodák/ügyvédi irodák/független tanácsadók által az ügyfeleikre 
vonatkozóan tett pénzügyi nyilatkozat (lista és táblázat) nem mentesíti ezen 
ügyfeleket azon kötelezettségük alól, hogy e szerződéses tevékenységeket 
maguk is szerepeltessék saját nyilatkozatukban, annak érdekében, hogy 
elkerüljék a nyilatkozatban szereplő pénzügyi terheik alulértékelését. 

Intézményen belüli lobbisták és szakszervezetek/szakmai szervezetek (1. 
melléklet II. szakasza): meg kell becsülni a nyilvántartás hatálya alá tartozó 
tevékenységek költségét. 
 

3. Az intézményen belüli lobbistáknak és szakszervezeteknek/szakmai 
szervezeteknek (1. melléklet II. szakasza): 
a < 10 000 eurós legkisebb összegtől részletes adatokat kell szolgáltatniuk a 
nyilvántartás hatálya alá tartozó tevékenységekből származó forgalomról. 

- Nem kormányzati szervezetek, szellemi műhelyek, tudományos és 
kutatási intézmények – Egyházakat és vallási közösségeket képviselő 
szervezetek – Helyi, regionális és önkormányzati hatóságokat, egyéb 

4. A nem kormányzati szervezeteknek, szellemi műhelyeknek, tudományos 
és kutatási intézményeknek – Egyházakat és vallási közösségeket 
képviselő szervezeteknek – Országos szint alatti hatóságokat, egyéb 
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közjogi vagy vegyes jogállású intézményeket stb. képviselő szervezetek (1. 
melléklet III–VI. szakasza): meg kell határozni a teljes költségvetést a fő 
finanszírozási források szerinti lebontással együtt. 
 

közjogi vagy vegyes jogállású intézményeket stb. képviselő, 
nyilvántartásba vett szervezeteknek (1. melléklet III–VI. szakasza) adatot 
kell szolgáltatniuk:  
a) a szervezet teljes költségvetéséről;  
b) a fő összegek és finanszírozási források lebontott adatairól.  

Ezenkívül valamennyi nyilvántartottra vonatkozóan: a nyilvántartásba vétel 
vagy a megújítás időpontjától kezdve az Európai Unió intézményeitől kapott 
finanszírozás összege és forrása a legutóbbi lezárt üzleti évben. 
 

Törölve 

 



LT\1014173HU.doc 21/28  

 HU 

3. melléklet 
 

Jelenlegi szöveg Javasolt módosítások 
Magatartási kódex Magatartási kódex  

 
 A felek úgy ítélik meg, hogy a velük együttműködő, nyilvántartásba 

vett vagy nem nyilvántartott, egyszeri vagy többszöri képviseletet 
ellátó szervezetek magatartásának meg kell felelnie a jelen 
magatartási kódex előírásainak.  

Az uniós intézményekkel, azok képviselőivel/biztosaival, 
tisztviselőivel és egyéb alkalmazottaival fenntartott kapcsolataikban a 
nyilvántartottak: 

Az uniós intézményekkel, azok képviselőivel/biztosaival, 
tisztviselőivel és egyéb alkalmazottaival fenntartott kapcsolataikban a 
szervezetek: 

a) mindig nevükkel azonosítják magukat, valamint közlik, hogy mely 
szervezet/szervezetek képviseletében járnak el; nyilatkoznak továbbá 
az általuk előmozdítani kívánt érdekekről, célokról valamint 
szándékokról és adott esetben megjelölik az általuk képviselt 
ügyfeleket és tagokat; 
 

a) mindig nevükkel és nyilvántartási azonosítójukkal azonosítják 
magukat, valamint közlik, hogy mely szervezet/szervezetek 
képviseletében járnak el; 
 nyilatkoznak továbbá az általuk előmozdítani kívánt érdekekről, 
célokról valamint szándékokról és adott esetben megjelölik az általuk 
képviselt ügyfeleket és tagokat;  

b) nem szereznek információt és nem lépnek fel valamely döntés 
meghozatala érdekében tisztességtelen úton vagy indokolatlan 
nyomásgyakorlás vagy nem helyénvaló magatartás révén, és erre nem 
is tesznek kísérletet; 
 

Változatlan 

c) harmadik felekkel való kapcsolataikban nem állítják, hogy bármilyen 
hivatalos viszonyban lennének az Unióval vagy annak bármely 
intézményével, és nem állítanak hamis információkat a nyilvántartásba 
vétel hatásáról, amelyekkel félrevezetnék a harmadik feleket vagy az 
Unió tisztviselőit és egyéb alkalmazottait; 
 

c) harmadik felekkel való kapcsolataikban nem állítják, hogy 
bármilyen hivatalos viszonyban lennének az Unióval vagy annak 
bármely intézményével, nem állítanak hamis információkat a 
nyilvántartásba vétel hatásáról, amelyekkel félrevezetnék a harmadik 
feleket vagy az Unió tisztviselőit és egyéb alkalmazottait, és kifejezett 
engedély nélkül nem használják az EU-intézmények emblémáit;  

d) legjobb tudásuk szerint biztosítják, hogy a nyilvántartásba vételkor d) legjobb tudásuk szerint biztosítják, hogy a nyilvántartásba vételkor 
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és azt követően megadott, a nyilvántartás hatálya alá tartozó 
tevékenységeik körébe tartozó információk teljes körűek, naprakészek 
és valósak; 

és azt követően megadott, a nyilvántartás hatálya alá tartozó 
tevékenységeik körébe tartozó információk teljes körűek, naprakészek 
és valósak; elfogadják, hogy a szolgáltatott adatok felülvizsgálat 
tárgyát képezhetik, és vállalják, hogy a kiegészítő információkra 
illetve az információk naprakésszé tételére vonatkozó adminisztratív 
kéréseket teljesítik;  

e) nem adják el harmadik feleknek az uniós intézményektől kapott 
dokumentumok másolatait; 

Változatlan 

 f) általában tiszteletben tartják és semmilyen módon nem 
akadályozzák az európai intézmények által létrehozott valamennyi 
szabály, szabályzat és helyes kormányzási gyakorlat végrehajtását és 
alkalmazását;  

f) nem késztetik az uniós intézmények képviselőit/biztosait, 
tisztviselőit vagy az Unió egyéb alkalmazottait, vagy e 
képviselők/biztosok asszisztenseit és gyakornokait a rájuk vonatkozó 
szabályok és magatartási normák megszegésére; 

g) nem késztetik az uniós intézmények képviselőit/biztosait, 
tisztviselőit vagy az Unió egyéb alkalmazottait, vagy e 
képviselők/biztosok asszisztenseit és gyakornokait a rájuk vonatkozó 
szabályok és magatartási normák megszegésére; 

g) amennyiben az Unió volt tisztviselőit vagy egyéb alkalmazottait, 
vagy az uniós intézmények képviselőinek/biztosainak volt 
asszisztenseit vagy gyakornokait foglalkoztatják, tiszteletben tartják az 
ezen alkalmazottakra kötelező szabályok és titoktartási követelmények 
betartására vonatkozó kötelezettségüket; 

h) amennyiben az Unió volt tisztviselőit vagy egyéb alkalmazottait, 
vagy az uniós intézmények képviselőinek/biztosainak volt 
asszisztenseit vagy gyakornokait foglalkoztatják, tiszteletben tartják az 
ezen alkalmazottakra kötelező szabályok és titoktartási követelmények 
betartására vonatkozó kötelezettségüket; 

 i) az Európai Parlament valamely képviselőjének környezetében lévő 
bármely személlyel való szerződéses kapcsolatot vagy ilyen személy 
alkalmazását megelőzően megszerzik az érintett képviselő vagy 
képviselők előzetes hozzájárulását;  

h) tiszteletben tartják az Európai Parlament volt képviselőinek és az 
Európai Bizottság volt tagjainak jogaira és kötelezettségeire vonatkozó 
szabályokat; 

j) tiszteletben tartják az Európai Parlament volt képviselőinek és az 
Európai Bizottság volt tagjainak jogaira és kötelezettségeire vonatkozó 
szabályokat; 

i) tájékoztatják az általuk képviselteket az uniós intézmények felé 
fennálló kötelezettségeikről. 

k) tájékoztatják az általuk képviselteket az uniós intézmények felé 
fennálló kötelezettségeikről. 
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Az Európai Parlamentnél az Európai Parlament épületeibe való 
belépést lehetővé tevő, személyes, átruházhatatlan belépőkártya 
igénylése céljából nyilvántartásba vett szerveket képviselő vagy az 
alkalmazásukban álló személyek: 

Az Európai Parlamentnél az Európai Parlament épületeibe történő 
belépést lehetővé tevő, személyes, átruházhatatlan belépőkártya 
igénylése céljából nyilvántartásba vett szerveket képviselő vagy az 
alkalmazásukban álló személyek: 

 l) gondoskodnak arról, hogy a belépőkártyát mindenkor látható 
módon viselik a Parlament épületeiben; 

j) szigorúan betartják az Európai Parlament eljárási szabályzata 9. 
cikkének és X. mellékletének, valamint I. melléklete 2. cikke második 
bekezdésének rendelkezéseit; 

m) szigorúan betartják az Európai Parlament hatályos eljárási 
szabályzatát; 
 

k) meggyőződnek arról, hogy az Európai Parlament eljárási 
szabályzata I. melléklete 2. cikke rendelkezéseinek megfelelően 
nyújtott segítség a megfelelő nyilvántartásba bejegyzésre kerül 

n) elfogadják, hogy az Európai Parlamentbe való belépésre irányuló 
kérelmek elbírálása a Parlament kizárólagos előjoga, és nem a 
nyilvántartásba való felvétel automatikus következménye.  

l) az esetleges összeférhetetlenség elkerülése érdekében megszerzik az 
érintett képviselő vagy képviselők előzetes hozzájárulását a képviselői 
asszisztensekkel kötött szerződéses kapcsolatok vagy alkalmazásuk 
tekintetében, és ezt követően bejelentik azt a nyilvántartásba. 

Törölve 
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1. melléklet (szinte teljesen felülvizsgált)  
 

A riasztásokra, illetve a panaszok vizsgálatára és elbírálására szolgáló eljárás 

I. RIASZTÁSOK 
 
Bárki jelezhet riasztást a JTRS (az átláthatósági nyilvántartás közös titkársága) felé, a 
nyilvántartás weboldalán található szabványos kapcsolatfelvételi űrlapon, a nyilvántartásban 
szereplő információkkal és az érvénytelen regisztrációkkal kapcsolatban. 
 
A nyilvántartásba bevitt információkkal kapcsolatos riasztásokat a magatartási kódex d) 
pontjának megszegésére vonatkozó állításként7 kezelik. Az érintett nyilvántartottat felkérik a 
JTRS frissítésére és/vagy a megfelelő magyarázatra. Abban az esetben, ha az érintett 
nyilvántartott nem hajlandó az együttműködésre, az e melléklet végén található, az 
intézkedések táblázatában (2-4. sor) felsorolt intézkedéseket lehet alkalmazni.-  
 
II. PANASZOK 
 
1. szakasz: A panasz benyújtása 
 
1. Bárki panaszt nyújthat be a JTRS felé a nyilvántartás weboldalán található szabványos 
kapcsolatfelvételi űrlapon kitöltésével. Az űrlapon az alábbi információkat kell feltüntetni:  

 
(a) a bepanaszolt nyilvántartott;  
(b) a panasz benyújtójának neve és elérhetősége;  
(c) a panasszal kapcsolatos részletek, köztük lehetséges dokumentumok és egyéb bizonyító 
anyagok, a panasz benyújtóját ért állítólagos károk és a magatartási kódex szándékos 
megsértésének jelzése.  
 
A névtelen panaszokat nem veszik figyelembe. 
 
2. A panaszban meg kell jelölni a magatartási kódex azon rendelkezéseit, amelyeket a panasz 
benyújtója szerint megsértettek. Bármely panaszt riasztássá lehet minősíteni, amennyiben a 
JTRS a kódex megsértését az elejétől kezdve nem szándékosnak ítéli. 
 
3. A kódex kizárólag az érdekképviselők és az uniós intézmények közötti kapcsolatokra 
vonatkozik, és nem lehet azt a harmadik felek vagy a regisztrálók közötti kapcsolatok 
szabályozására használni. 
 
2. szakasz: Elfogadhatóság 
 
4. A panasz beérkezése után a JTRS: 
 
(a) öt munkanapon belül megerősíti a panasz benyújtója felé, hogy megkapta a panaszt;  
(b) igazolja, hogy a panasz az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá tartozik, ahogy azt a 
regisztrálók magatartási kódexe és a fenti 1. szakasz előírja; 
                                                 
7 Ez a pont (d) a nyilvántartottakra vonatkozóan arról rendelkezik, hogy az uniós intézményekkel és 

azok képviselőivel/biztosaival, tisztviselőivel és egyéb alkalmazottaival fenntartott kapcsolataikban 
„legjobb tudásuk szerint biztosítják, hogy a nyilvántartásba vételkor és azt követően megadott, a 
nyilvántartás hatálya alá tartozó tevékenységeik körébe tartozó információk teljes körűek, 
naprakészek és valósak”. 
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(c) ellenőrzi a panasz alátámasztása céljából, akár dokumentumok, egyéb anyagok vagy 
személyes nyilatkozatok formájában beterjesztett bizonyítékokat; elviekben az anyagi 
bizonyítékok a bepanaszolt regisztrálttól, egy harmadik fél által kibocsátott dokumentumból 
vagy nyilvánosan elérhető forrásokból származnak. A panasz benyújtója által beterjesztett 
puszta értékítélet nem tekinthető bizonyítéknak. 
(d) a fent említett előzetes igazolások alapján határoz a panasz elfogadhatóságáról. 
 
5. Amennyiben a panasz elfogadhatatlan, erről a határozat indokolását is tartalmazó levélben 
értesítik a panasz benyújtóját.  
 
6. Amennyiben a panasz elfogadható, mind a panasz benyújtóját, mind az érintett regisztráltat 
értesítik a határozatról és a követendő eljárásról, az alábbiaknak megfelelően. 
 

3. szakasz: Az elfogadható panaszok kezelése – A panasz megvizsgálása és ideiglenes 
intézkedések  
 
7. Az érintett nyilvántartottat tájékoztatni kell a panasz tartalmáról és az állítólagosan 
megsértett rendelkezés(ek)ről, továbbá ezzel egyidejűleg fel kell hívni, hogy esetleges 
észrevételeit, érveit, vagy a mellette szóló egyéb körülményeket 20 munkanapon belül 
terjessze elő. A válasz alátámasztására ugyanezen határidőn belül egy szakmai képviseleti 
szervezet által készített nyilatkozat is előterjeszthető, különösen a szabályozott szakmák vagy 
szakmai magatartási kódex hatálya alá tartozó szervezetek esetében.  
 
8. A válaszadásra a 7. pontban meghatározott határidőt érintő bármely késedelem esetén az 
érintett nyilvántartott nyilvántartásba vételét átmenetileg felfüggesztik, amíg az 
együttműködés helyre nem áll. 
 
9. A JTRS megvizsgálja a vizsgálat során beszerzett valamennyi információt, és határozhat 
arról, hogy meghallgatja a panasszal érintett nyilvántartottat vagy a panasz benyújtóját. 
 
11. Ha az előterjesztett információk alapján a panasz megalapozatlannak bizonyul, akkor az 
Átláthatósági Nyilvántartás Közös Titkársága az erre vonatkozó határozatáról a határozat 
alapjául szolgáló indokok megjelölése mellett mindkét felet tájékoztatja.  
 
12. Ha a panasznak helyt adnak, akkor a nyilvántartottat átmenetileg, a probléma kezelésére 
irányuló lépések (lásd lentebb a 13–17. bekezdésben) megtételének idejére felfüggesztik a 
nyilvántartásból, valamint vele szemben egyéb további intézkedések alkalmazhatók, ideértve 
többek közt a nyilvántartásból való törlést és adott esetben az Európai Parlamentbe való 
belépési engedély visszavonását az EP belső eljárási szabályainak megfelelően (lásd az 5. 
szakaszt vagy az intézkedéseket tartalmazó alábbi táblázat 2–4. sorát), nevezetesen az 
együttműködés elmulasztása esetén. 
 
4. szakasz: Az elfogadható panaszok kezelése – Rendezés 
 
13. Ha a panasznak helyt adnak és problémás kérdéseket azonosítanak, a JTRS az érintett 
nyilvántartottal együttműködve minden szükséges lépést megtesz a probléma kezelésére és 
rendezésére.  
 
14. Ha a nyilvántartott együttműködik, akkor a rendezés elérésére eseti alapon elégséges 
határidőt kell biztosítani. Ha azonban a nyilvántartott további 20 munkanapos határidőn belül 
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sem működik együtt (az eredeti határidőt lásd a 7. pontban), akkor az együttműködés 
elmulasztása esetére meghatározott intézkedéseket kell alkalmazni (lásd az 5. szakasz 19–21. 
bekezdését vagy az intézkedéseket tartalmazó alábbi táblázat 2–4. sorát). 
 
15. Ha a probléma lehetséges megoldását sikerült azonosítani, és a nyilvántartott 
együttműködik e rendezés megvalósításában, akkor az adott nyilvántartott regisztrációját 
ismét vissza kell állítani, és a panaszt le kell zárni. A panasz benyújtóját és a nyilvántartottat 
egyaránt tájékoztatni kell a határozatról és annak indokairól. 
 
16. Ha a problémára lehetséges megoldást találtak, és a nyilvántartott nem működik együtt a 
megoldás megvalósításában, akkor az adott nyilvántartott regisztrációját törölni kell (lásd az 
intézkedéseket tartalmazó alábbi táblázat 2. és 3. sorát). A panasz benyújtóját és a 
nyilvántartottat egyaránt tájékoztatni kell a határozatról és annak indokairól. 
 
17. Ha a lehetséges rendezéshez harmadik személy vagy nemzeti hatóság határozata 
szükséges, akkor erre az időre a végső határozat meghozatalát felfüggesztik.   
 
5. szakasz: Az elfogadható panaszok kezelése – A magatartási kódex be nem tartása 
esetén alkalmazandó intézkedések  
 
18. Amennyiben az érintett nyilvántartott azonnali korrekciókat hajt végre, mind a panasz 
benyújtója, mind pedig a nyilvántartott írásbeli megerősítést kap a tényekről és azok 
korrekciójáról (lásd az intézkedéseket tartalmazó lenti táblázat 1. sorát). 
 
19. Amennyiben az érintett nyilvántartott az előírt határidők lejártáig nem reagál (lásd a 7. és 
a 14. pontot), ez a nyilvántartásból való kizárást (lásd az intézkedéseket tartalmazó táblázat 2. 
sorát) és a nyilvántartásba vételhez kapcsolódó ösztönzőkre való jogosultság elvesztését vonja 
maga után. 
 
20. Amennyiben a nem megfelelő magatartás megállapítást nyer, a nyilvántartottat kizárják a 
nyilvántartásból (lásd az intézkedéseket tartalmazó táblázat 3. sorát), és elveszíti a 
nyilvántartásba vételhez kapcsolódó ösztönzőkre való jogosultságát. 
 
21. Amennyiben az együttműködés hiánya vagy a nem megfelelő magatartás ismétlődőnek és 
szándékosnak tekinthető, illetve amennyiben a szabályok súlyos megsértésének 
megállapítására kerül sor, az Európai Parlament és az Európai Bizottság illetékes szolgálatai 
az újbóli nyilvántartásba vétel meghatározott időtartamra (az ügy súlyosságától függően 1–2 
évre) történő megtiltására irányuló határozattervezetet dolgoznak ki, amelyet végső 
határozathozatalra a két intézmény főtitkárai elé terjesztenek. A Parlament és a Bizottság 
illetékes alelnökei tájékoztatást kapnak erről, és az intézkedést nyilvánosan megemlítik a 
nyilvántartásban. 
 
22. Amennyiben az újbóli nyilvántartásba vétel meghatározott időtartamra szóló tilalmáról 
szóló határozat a Parlamentbe érdekképviselőként történő belépésre vonatkozó 
engedélykérelem lehetőségének visszavonásával jár, az Európai Parlament főtitkára javaslatot 
nyújt be a Quaestorok Kollégiumának, akiket felkér arra, hogy engedélyezzék az érintett 
személy birtokában lévő kapcsolódó belépési engedély megfelelő időtartamra történő 
visszavonását. 
 
23. Az érintett nyilvántartott és a panasz benyújtója értesítést kap minden ilyen intézkedésről 
(lásd a 19–22. pontot, illetve az intézkedéseket tartalmazó táblázat 2–4. sorát). 
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24. Amennyiben a JTRS által elfogadott bármely ilyen intézkedés a nyilvántartásból való 
hosszú távú kizárást eredményez (lásd az intézkedéseket tartalmazó táblázat 4. sorát), az 
érintett nyilvántartott 20 munkanapon belül indokolással ellátott kérelmet nyújthat be az 
intézmények főtitkáraihoz, amelyben kéri az adott intézkedés újbóli vizsgálatát. 
 
25. Az ezen eljárás szerint alkalmazandó intézkedésekről szóló határozataiban a JTRS 
kellőképpen tiszteletben tartja az arányosság és a helyes kormányzás elveit. A JTRS az 
Európai Bizottság Főtitkársága egy osztályvezetőjének koordinálásával, az Európai Parlament 
és az Európai Bizottság – kellőképpen tájékoztatott – főtitkárainak felügyelete mellett 
működik.  
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A magatartási kódex be nem tartása esetén rendelkezésre álló intézkedések táblázata  

 A szabályszegés típusa (a számok a 
fenti bekezdésekre utalnak) 

Intézkedés Az intézkedés 
nyilvánosságra 
hozatala a 
nyilvántartásban 

Az EP-be való 
belépés 
megvonásáról 
szóló hivatalos 
határozat  
 

1 Azonnal helyesbített, nem szándékos 
szabályszegés (18) 

A tényeket és a 
helyesbítést elismerő 
írásos figyelmeztetés. 
 

Nem Nem 

28 Az átláthatósági nyilvántartás közös 
titkárságával való együttműködés hiánya 
(19) 

Kizárás és a 
Parlamentbe való 
belépési engedély 
megvonása 
 

Nem Nem  

31 Nem megfelelő magatartás (20) 
 

Kizárás és a 
Parlamentbe való 
belépési engedély 
megvonása 
 

Nem Nem 

4 Az együttműködés ismétlődő hiánya 
és/vagy ismétlődő nem megfelelő 
magatartás (21–22) és/vagy súlyos 
szabályszegés 

a) A nyilvántartásból 
való kizárás 1 évre és 
a Parlamentbe szóló 
(érdekcsoport 
akkreditált 
képviselőjeként 
kapott) belépési 
engedély hivatalos 
visszavonása; 
b) A nyilvántartásból 
való kizárás 2 évre és 
a Parlamentbe szóló 
(érdekcsoport 
akkreditált 
képviselőjeként 
kapott) belépési 
engedély hivatalos 
visszavonása; 

Igen, az intézmények 
főtitkárainak 
határozata alapján 

Igen, a Quaestorok 
Kollégiumának 
határozata alapján  

 

                                                 
8 A fenti 2. és 3. esetben az érintett nyilvántartott újból nyilvántartásba vehető, ha a kizáráshoz vezető 
következtetéseket figyelembe veszik.  
 


